1974
8. jan.

§ 3.

Forskrifter
ningsbruk.

trer

i kraft

for fabrikkmessig

med virkning

framstilling

fra 1. januar

av betongvarer

8. januar
og arbeidsdepartementet
av KommunalFastsatt
av 18. juni 1965.
av § 77 nr. 2 i bygningsloven

1974.

til byg-

om gjennomføring
kan gi, nærmere bestemmelser
Kontrollrådet
av kontroll og prøvning, herunder om krav til bedriftens tekniske personell og til bedriftens bygninger, lager, utstyr, delog prøveutstyr.
laboratorium
framstillingsmetoder,
materialer,

1974 i medhold

som driver eller ønsker å drive fabrikkmessig
1. For bedrifter
kreves godkjentil bygningsbruk,
av betongvarer
framstilling
(Kontrollrådet).
for betongprodukter
ning av Kontrollrådet

For godkjenning
til Kontrollrådet

som
regnes alle betongvarer
til bygningsbruk
Som betongvarer
brukt til å føre opp, bygge om, reparere
brukes eller forutsettes
eller vedlikeholde bygning eller for å gjøre bygning funksjonsdyktig.
Søknad om godkjenning
skjema til Kontrollrådet.

sendes

i 2 eksemplarer

8. jan.

kvalifikasjoner

av betongvarer til bygningsbruk skal være underFramstillingen
prøvning. Kontrollrådet
undergitt
gitt kontroll og produktene
kan pålegge bedriften selv å sørge for løpende kontroll og prøvning av materialer og produkter, og for at kvalifisert personell
påVidere kan Kontrollrådet
står ansvarlig for beregningene.
legge bedriften å inngå kontrakt med materialprøvningsanstalt
om løpende kontroll, Kontrollrådet
eller betongprøvningsstasjon
og om
kan stille krav om at bedriften skal ha eget laboratorium
at den skal føre protokoll til bruk for driftskontrollen.

de nærmere befastsetter
for toll og særavgifter
av disse forskrifter.
til utfylling og gjennomføring

Disse forskrifter

8. jan.

Bedriftens tekniske personell skal ha de faglige
anser nødvendig.
som KontroIlrådet

som betales etter forfall svares renter med
Av avgiftsbeløp
3/4 pst. pr. måned eller del derav, når det for sent betalte beløp
utgjør minst kr. 100,—. Rentebeløp avrundes nedover til nærmeste hele krone. Rentebeløp under kr. 10,— oppkreves ikke.
Direktoratet
stemmelser

1974

— 13 —

— 12 --

og kontroll etter disse forskrifter betales gebyr
av departementet.
etter satser som fastsettes

trer i kraft 1. februar 1974. Samtidig oppheves
Disse forskrifter
av 30. januar
forskrifter
Kommunal- og arbeidsdepartementets
ved fabrikk.
framstillet
1968 for betongvarer

på fastsatt
Endringer i forskrifter
lidsskrifter.

Bedrifter som er i gang og som ikke er godkjent av Kontrollav 30. januar 1968, skal sende
rådet i henhold til forskrifter
er trådt i
søknad senest 2 måneder etter at disse forskrifter
kraft.
Godkjenning kan bare gis inntil videre og bare for bestemt ankan når som helst tilbakeGitt godkjenning
gitte produkter.
eller i
i disse forskrifter
kalles hvis de krav som er fastsatt
gitt i medhold av disse, ikke etterkommes.
bestemmelser
Utvidelse av produksjon til nye produkter som omfattes av disse
kan bare skje i henhold til godkjenning fra Kontrollforskrifter,
rådet.
skal være
§ 2. Bedrift som framstiller betongvarer til bygningsbruk,
slik utstyrt at den kan levere produkter av jevn kvalitet.

om gjennomføringen

av avgiftsfritaket

for

i henhold til § 16, første ledd nr. 7,
fastsetter
Finansdepartementet
annet punktum, jfr. annet ledd og § 75 i lov av 19. juni 1969 nr. 66
følgende:
om merverdiavgift,
w-

I Finansdepartementets
fritaket for tidsskrifter
følgende endringer:

av avgiftsom gjennomføringen
forskrifter
av 5. april 1972 med senere endringer gjøres

§ 3 skal lyde:
dersom minst 80 pst. av netto
blir avgiftsfritt
§ 3. Et tidsskrift
periode på 12 måneder har vært
opplag i en sammenhengende
eller vil bli omsatt til betalende abonnenter eller utdelt til forsom betaler kontingent til foreningen og foreningsmedlemmer
eningen utgir tidsskriftet.

9. jan.

